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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2018-2020 m. strateginis tikslas – ugdymo kokybės gerinimas siekiant užtikrinti individualią 

mokinių pažangą ir atsakingos asmenybės augimą. 

Jam pasiekti išsikelti uždaviniai: 

1. Tobulinti šiuolaikinės pamokos vadybą atsižvelgiant į individualias mokinių galimybes. 

2. Stiprinti mokytojų dalykininkų, ugdymo pagalbos  specialistų, administracijos, mokinių ir 

jų tėvų (rūpintojų) bendradarbiavimą.  

3. Ugdyti mokinių tautiškumą, kūrybiškumą, socialinius įgūdžius bei atsakomybę per 

įvairias veiklas.  

Pagrindiniai  strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo akcentai dėti į pamokos 

vadybą, ugdymo proceso organizavimą pagal mokinio gebėjimus, aktyvių ugdymo metodų 

naudojimą. Mokiniai 3 kartus per metus pildo individualios pažangos vertinimo lenteles, aptaria su 

mokytoju tobulintinas sritis. Kiekvieną mėnesį apie 60 pamokų vyksta naudojant planšetes. 

Atliktas mokinių tyrimas apie planšečių panaudojimo tikslingumą, mokymo metodus pamokoje ir 

su juo supažindinti mokytojai. Kas mėnesį vyksta po 1-2 integruotas pamokas, 12-14 gamtos 

mokslų pamokų atliekant bandymus. Užsibrėžtas tikslas – kiekvienas mokytojas organizuos 1-2 

pamokas per metus kitose erdvėse – įgyvendintas 80%. Prie pagalbos matematiniame ugdyme 

prisideda projekto „Inovatyvi matematika – kiekvieno mokinio sėkmė“ veiklos. 

Pagal projektą gimnazijoje dirba psichologė, kuri konsultuoja mokinius ir tėvus, rengia tėvų 

palaikymo grupes. Išskirtinis dėmesys pirmokams – organizuojami priėmimo pokalbiai, skiriamas 

adaptacinis laikotarpis, adaptacijos tyrimas, klasės formavimo mokymai. Tėvų susirinkimų metu 

tėvai supažindinami su mokytojų pastabomis dėl mokinio pažangos, stipriosiomis ir pagalbos 

reikalaujančiomis ugdymo(si) vietomis. Iškilus bet kokiai probleminei situacijai, susijusiai su 

mokinio elgesiu, mokymosi rezultatais, surenkama mokytojų informacija, situacija aptariama su 

mokiniu ir tėvais, pasirašomi susitarimai. 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį per visus metus vyko ypatingai daug renginių, pilietiškumo 

akcijų, skirtų Lietuvos valstybės ir gimnazijos šimtmečiui paminėti – šių renginių viešinimui 

gimnazijos svetainėje sukurtos atskiros skiltys. Viena iš išskirtinių akcijų – 100 vėliavų žygis 



vasario 16-osios proga. Į gimnazijos organizuotas akcijas, pilietines iniciatyvas įsitraukė apie 85% 

mokinių. Bendrosios mokinių kompetencijos lavinamos per įvairius projektus: šiemet gimnazijoje 

jų vyko 3, iš kurių 2 – tarptautiniai.  

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų 

užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1.  Įdiegti 

mokytojų 

etatinio 

apmokėjimo 

modelį. 

Įdiegtas 

mokytojų 

etatinis 

apmokėji

mo 

modelis. 

Mokytojų etatinis 

apmokėjimo modelis 

įdiegtas nuo 2018 m. 

rugsėjo 1 d. 

Gimnazijoje susitarta 

dėl mokytojų etatų 

darbų skirstymo 

terminų, principų, 

nekontaktinio darbo 

valandoms 

priskiriamų 

konkrečių veiklų. 

Parengti mokytojų 

pareigybių 

aprašymai. 

 

Rugpjūčio 27 dieną visiems mokytojams 

įteikti pranešimai dėl darbo sąlygų 

pasikeitimo. 

Pakeistas mokytojo pareigybės 

aprašymas, nurodant pareigybės lygį, 

tiesioginį mokytojo pavaldumą, mokytojo 

pareigybei keliamus specialius 

reikalavimus, apibrėžiant priskiriamas 

funkcijas (direktoriaus įsakymas 2018-

09-13, VK-82). 

Patvirtintas gimnazijos darbuotojų 

pareigybių sąrašas (direktoriaus 

įsakymas, 2018-09-03, Nr.P-181). 

Parengti ir kartu su mokytojais pasirašyti 

Darbo sutarties pakeitimai. 

Direktoriaus įsakymas ,,Dėl mokytojų 

darbo krūvio skirstymo tvarkos 

patvirtinimo“ (2018-10-16 d., Nr. VK-

96). 

Direktoriaus įsakymas ,, Dėl mokytojams 

darbo krūvio sandaros (etatų skaičiaus) ir 

pareiginės algos pastoviosios dalies 

koeficiento nustatymo nuo 2018m 

rugsėjo 1 dienos (2018-09-03, Nr. P-

176). Suderinta su Darbo Taryba. 

Parengtas ir patvirtintas ,,Utenos 

,,Saulės“ gimnazijos darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos aprašas“ 



Metų 

užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

(direktoriaus įsakymas 2018-09-03, Nr. 

P-183). 

Sudaryti ir patvirtinti mokytojų darbo 

grafikai. 

2018 metų birželio mėnesį, dalyvaujant 

Darbo tarybos nariams ir Gimnazijos 

Tarybos nariams, susitarta dėl koeficiento 

dydžio (pagal veiklos sudėtingumą). 

2018 metų rugsėjo mėnesį rengti 

mokytojų susirinkimai dėl susitarimų, 

skiriant lėšas nekontaktinėms valandoms 

funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis 

valandomis, vykdyti, ir valandoms 

funkcijoms, susijusiomis su veikla 

mokyklos bendruomenei, vykdyti. 

Individualios mokytojų konsultacijos. 

2018-05-07 dalyvauta mokymuose,, 

Mokytojų etatinio darbo apmokėjimo 

modelio diegimo mokymai“ (5 val.). 

2018-09-05 dalyvauta seminare ,,Etatinis 

pedagogų darbo užmokestis“ ( 7 val.). 

 

1.2. Inicijuoti  

atnaujintos 

mokinių 

vertinimo 

sistemos 

parengimą. 

Atnaujinta 

mokinių 

vertinimo 

sistema. 

2018 metų II 

pusmetis. Atnaujinta 

mokinių vertinimo 

sistema: parengtas ir 

patvirtintas Pažangos 

ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

aprašas. Gimnazijos 

bendruomenė 

supažindinta su 

aprašo nuostatomis 

mokytojų tarybos 

posėdžių ir 

visuotinio 

susirinkimo metu. 

Mūsų gimnazijoje veikia nuostata, 

susijusi su vertinimo tikslu – padėti 

mokiniui mokytis ir bręsti kaip 

asmenybei. 2018 metų rugpjūčio 31 dieną 

direktoriaus įsakymu Nr. VK-62 buvo 

patvirtintas „Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas“, 

kuris įtvirtino šią nuostatą. Į dokumentą 

buvo įtraukti mokinių Tarybos, mokytojų 

Tarybos, dalykų metodinių grupių ir kitų 

formalių ir neformalių  grupių racionalūs 

siūlymai kaip plačiau naudoti susitarimus 

dėl mokymosi lūkesčių ir sėkmės 

kriterijų, diagnozuoti mokymosi situaciją 

čia ir dabar. Neteko „svorio“ turėta svarbi 



Metų 

užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

vertinimo forma, tai kontrolinis darbas. 

Atsirado įteisinta galimybė perrašyti 

nepasisekusį svarbų darbą ir gauti 

aukštesnį balą: tereikia informuoti dalyko 

mokytoją, kad šis parengtų užduotį ir 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui, kuris 

užregistruotų perrašymui. Apklausa 

parodė, kad tokia atsiskaitymo forma per 

metus pasinaudojo net 32 procentai 

mokinių.  

Aprašas įteisino  naują informacijos apie 

įsivertinimą dokumentą –  asmens 

pažangos stebėsenos lapą. Du kartus per 

metus kiekvienas mokinys įsivertina savo 

mokymosi lūkesčius ir sėkmės kriterijus. 

Mokytojai nori sužadinti mokinių norą 

tapti savo mokymosi „savininkais“, pagal 

savo individualius gebėjimus. Išleidome 

dvi paskutines abiturientų laidas, kurių 

mokymosi pažangą sekėme ne formaliai, 

o aptardami sistemingai ir nuolat apie 

kiekvieną vaiką, numatydami konkrečias 

pagalbos priemones, bendradarbiaudami 

tarpusavyje ir su tėvais. Veiksmingi 

trišaliai pokalbiai- vaikas, tėvas ir 

mokytojas – padeda siekti individualios 

pažangos. 

Iš pokalbių su mokytojais (vykdomų 

planingai jau du metus), iš dalykų 

metodinių grupių pasiūlymų, vis 

stiprėjant priėmimo į gimnaziją komisijos 

nuomonei, pageidaujant tėvams, 

papildėme „Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą“ 

keletu naujų dalykų. Nerimą kėlė 

vertinimas kūno kultūros pamokose. 

Dabar, priėmus vieningus reikalavimus 

kūno kultūros pamokoms ir 

sukonkretinus vertinimą jose, tapo aišku, 

kad bus vieningai siekiama pagrindinio 

kūno kultūros pamokų tikslo – aktyvaus 

dalyvavimo, judėjimo, o ne individualių 

sportinių pasiekimų. 



Metų 

užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

Kitas svarbus dalykas – mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimas pagal 

NMPP  skalę. Būsimieji mūsų 

gimnazistai 8-oje klasėje atlieka NMPP 

testus, kurių rezultatus mes prašome 

pateikti pirmokų priėmimo komisijai.  

Kol lietuvių kalbos, matematikos, 

geografijos, istorijos, fizikos, chemijos ir 

biologijos dėstantys mokytojai 

išanalizuoja kiekvieno mokinio 

pasiekimus ir numato pažangos siekimo 

kelius, aptaria su mokiniu individualiai ir 

dar informuoja tėvus, praeina 1,5-2 

mėnesiai. Nuo šių metų pagreitinome šios 

informacijos fiksavimą – tai vyksta  mūsų 

internetinėje erdvėje, o duomenys 

pasiekiami tik dėstantiems mokytojams, 

direktoriaus pavaduotojams, socialiniams 

pedagogams ir klasės auklėtojui. 

Informacijos srautas prasiplėtė: čia 

galima sužinoti apie mokinio individualią 

programą, atliktas jo socialines valandas,  

lankomumą, gautas pastabas, tėvų 

dalyvavimą susirinkimuose ir pan.  

Šis „Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo aprašo“ papildymas padeda ne 

tik skatinti mokinių vertinimą ir 

įsivertinimą, bet ir drausmina. Ilgai mūsų 

gimnazijos (ir ne tik) pedagogų 

svarstoma problema- mobiliųjų telefonų 

ir kitų asmeninio  ryšio priemonių 

naudojimas ne ugdymo tikslais 

pamokoje. Gražios idėjos ir apeliavimas į 

mokinių sąžinę veikia ne visus, todėl, 

pasitarę su tėvais, nutarėme įtraukti į 

aprašą tokį vertinimo niuansą – 

vertinimas „nepatenkinamai“, jei 

mokinys po perspėjimo vis dar naudoja 

mobilų telefoną ar kitą ne ugdymo 

tikslais ryšio priemonę, kuri atitraukia 

dėmesį ir neleidžia tinkamai atlikti 

mokytojo skirtos užduoties. Priėmimo į 

gimnaziją komisija kiekvieno naujo 



Metų 

užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

mokinio ir jo vieno iš tėvų klausė apie šią 

nuostatą. Pritarimas gautas beveik 100 

procentų – mokinys neturi užsiimti 

pamokoje kitais darbais, o tik tikslingai 

siekti pamokos uždavinio įgyvendinimo. 

Buvo susitarta, kad tėvai iš karto gauna 

informaciją apie įvertinimo pobūdį, jie 

žino už ką buvo gautas nepatenkinamas 

įvertinimas.  

Praėjus dvejiems mėnesiams, apklausa 

rodo, kad mokytojai nepiktnaudžiauja 

nepatenkinamais įvertinimais dėl telefono 

naudojimo pamokoje, dažniausiai 

užtenka perspėjimo. 

 

1.3. Užtikrinti 

Europos 

socialinio 

fondo ir 

Utenos ,, 

Saulės“ 

gimnazijos 

vykdomo 

projekto         

,, Inovatyvi 

matematika – 

kiekvieno 

mokinio 

sėkmė“ 

sėkmingą ir 

savalaikį 

numatytų 

veiklų 

vykdymą. 

Projekto 

veiklų 

vykdymas 

pagal 

patvirtintą 

planą. 

Užduočių banko 

sukūrimas 24  

matematikos 

temoms. Mokytojų 

konsultavimas pagal 

patvirtintą planą. I- 

ųjų gimnazijos 

klasių mokiniai 

parengia nemažiau 5 

integruotus 

kūrybinius ar 

projektinius darbus. 

Matematikos 

mokytojų 

personalizuotos 

konsultacijos I 

gimnazijos klasių 

mokiniams po 

pamokų nustatytu 

laiku. 

 

Su projektu 2018 metų sausį supažindinta 

visa gimnazijos bendruomenė 

elektroninio dienyno bei gimnazijos 

svetainės pagalba, apie vykdomas veiklas 

skelbiama atskiroje svetainės skiltyje 

https://saule.utena.lm.lt/images/kuriame_

Lietuva/kuriame_lietuva.pdf;  

Parengti klausimynai apie projekto 

tikslingumą, projekto veiklų poreikį 

mokiniams, tėvams, mokytojams. 

Įvykdytos apklausos; 

Parengtos užduotys elektroniniam 

kontekstualių ir integralių užduočių 

bankui (120 uždavinių, t.y. 12 temų). 

Visos užduotys perkeltos į nuotolinio 

mokymosi aplinką Moodle, šiuo metu 

vyksta užduočių banko išbandymas, 

korekcijos; 

Parengti kūrybiniai projektiniai mokinių 

darbai (3 klasės x 5 projektai). Kiekvieną 

projektinį darbą vykdė po 1-2 mokinius. 

Išsikeltos projekto idėjos, sudaryti 

projekto veiklų įgyvendinimo grafikai, 

atliktos veiklos, pateikta vizualinė 

medžiaga. Mokiniai vieni kitiems pristatė 

kūrybinių darbų rezultatus; 

Organizuotos individualios mokinių 

konsultacijos (3 klasės x 40 valandos). 

https://saule.utena.lm.lt/images/kuriame_Lietuva/kuriame_lietuva.pdf
https://saule.utena.lm.lt/images/kuriame_Lietuva/kuriame_lietuva.pdf


Metų 

užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

Sudaryti konsultacijų grafikai, apie juos 

informuoti tėvai. Konsultacijose dalyvavo 

apie 90 procentų mokinių; 

Nuo 2018 metų spalio pagal patvirtintą 

tvarkaraštį vyksta matematikos pamokos 

su mokytoju asistentu (2 pamokos per 

savaitę). Mokytojai asistentai teikia 

savalaikę pagalbą mokiniams iškart 

pamokoje, skiria daugiau dėmesio 

praktinių užduočių sprendimui iš 

užduočių banko; 

Parengtas mokinių bendrųjų kompetencijų 

vertinimo įrankis. Pirmiausiai mokiniai 

vertino savo gebėjimus, po to tą patį atliko 

mokytojai – vertino kiekvieną mokinį. 

Mokiniai ir mokytojai aptarė vertinimo 

ypatumus, iškilusius neaiškumus, didelius 

vertinimo neatitikimus. Šis vertinimas 

vyko  2018 m. kovo ir birželio mėnesiais. 

Duomenų analizė parodė, jog antrajame 

vertinimo etape tarp mokinių ir mokytojų 

duomenų koreliacija buvo didesnė; 

Parengtas 2018-2019 m.m. matematikos 

kompetencijų vertinimo įrankis, kurį 

sudaro PUPP  užduotys (vertinimas vyks 

mokslo metų pradžioje ir pabaigoje) bei 

kas 2,5 mėn. vyks vertinimas 

pasinaudojant sukurto banko užduotimis 

(po 10 užduočių); 

Visi projektą vykdantys mokytojai 

dalyvauja mokinių motyvacijos, aktyvios 

pamokos formavimo, struktūrinio 

medžiagos pateikimo ir pan., mokymuose. 

Pagal projekto aprašą visos suplanuotos 

veiklos įgyvendintos laiku, mokinių ir 

tėvų atsiliepimai apie projekto 

įgyvendinimą ir jo poreikį yra teigiami. 

 

1.4. Sutelkti 

gimnazijos 

komandas, 

darbo grupes 

gimnazijos 

Paminėtas 

gimnazijos 

100   metų 

jubiliejus 

II – IV ketvirtyje 

nemažiau 6 renginiai 

( skirti gimnazijos 

jubiliejui) 

10 renginių mokiniams, skirtų gimnazijos 

jubiliejui (pagrindiniai šventiniai 

renginiai, parodų atidarymai ir 

uždarymai, filmų peržiūros, buvusių 

mokinių koncertas).  



Metų 

užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

100 metų 

jubiliejaus 

paminėjimui. 

dabartiniams 

gimnazistams. 

Nemažiau  4 buvusių 

gimnazistų meno 

darbų parodos 

gimnazijos erdvėse. 

Atnaujintas 

gimnazijos muziejus, 

Sukurtas 

interaktyvus 

žaidimas ,,Ką žinai 

apie ,, Saulės“ 

gimnaziją?“. 

Buvusių gimnazijos 

mokytojų ir 

gimnazistų telkimas, 

panaudojant 

gimnazijos tinklapį. 

Šventiniai 

gimnazijos 

jubiliejiniai renginiai 

lapkričio mėnesio 

pabaigoje. Išleistas 

šventinis – 

informacinis 

lankstinukas. 

Informacija apie tai talpinama gimnazijos 

internetiniame puslapyje. 5 gimnazistų 

darbų  parodos gimnazijos erdvėse. 

Atnaujintas gimnazijos muziejus, 

nupirkta reikalinga įranga ir sukurta 

interaktyvi muziejaus versija. Sukurtas 

interaktyvus žaidimas ,, Ką žinai apie ,, 

Saulės“ gimnaziją?“, talpinamas antro 

gimnazijos aukšto stende. Buvusių 

gimnazijos mokytojų ir mokinių telkimas, 

panaudojant gimnazijos tinklapį.  

Lapkričio 23-24 dienomis vyko šventiniai 

šimtmečio minėjimo renginiai buvusiems 

mokiniams, lapkričio 28 dieną – 

darbuotojams, gruodžio 12 ir 14 dieną – 

dabartiniams mokiniams. Išleistas 

šventinis informacinis lankstinukas. 

Informacijos apie jubiliejinius renginius 

viešinimas Utenos savivaldybės 

tinklapyje ir Utenos regiono spaudoje, 

gimnazijos tinklapyje. Pagrindinį šventinį 

renginį filmavo LRT, planuojama filmo 

gamyba. 

1.5.    

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Erasmus+ projekto SWISS 

veiklų iniciavimas ir priežiūra, kad 

numatytos veiklos vyktų pagal 

grafiką. 

Didinamas mokinių susidomėjimas gamtos mokslais, 

skatinama įgytas mokslines žinias taikyti praktiškai. 

Mokiniai realiai ir praktiškai   gali stebėti įvairius 

biologinius, cheminius procesus, vykstančius mūsų 



aplinkoje, vykdo tyrimus, daro išvadas. Tikėtini geresni 

akademiniai mokinių pasiekimai. Mokinių ir mokytojų 

projektinis susitikimas gegužės mėnesį Ispanijoje. 

 

3.2.Nordplus projekto ,, Enhancing 

emotional education through 

drama“ veiklų iniciavimas ir 

priežiūra, kad numatytos veiklos 

vyktų pagal grafiką. 

Mokinių emocinio ugdymo stiprinimas per dramą.  

Netradicinės patyriminės veiklos moko bendrauti, 

stiprina mokinių savivertę, kelia mokymosi motyvaciją. 

Gruodžio mėnesį įvyko mokinių ir mokytojų projektinis 

susitikimas Islandijoje. 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1. Nekoreguotos    

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai X 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Informacijos ir pokyčių valdymo kompetenciją. 

6.2. Ugdymo proceso valdymo kompetenciją. 

 

Utenos „Saulės“ gimnazija                                        

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                       

 

  



IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 

(mokykloje – mokyklos tarybos          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir       (parašas)                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Inicijuoti atnaujintos 

mokinių lankomumo tvarkos 

parengimą. 

Atnaujinta mokinių 

lankomumo tvarka. 

2019 metų antras pusmetis. 

Atnaujinta mokinių 

lankomumo tvarka: parengtas ir 

patvirtintas Mokinių 

lankomumo tvarkos aprašas. 

Gimnazijos bendruomenė 

supažindinta su aprašo 

nuostatomis mokytojų tarybos 

posėdžių ir visuotinio 

susirinkimo metu. 

9.2.Užtikrinti sėkmingą patyčių 

prevencijos programos 

,,Friends“ įdiegimą. 

Įvykdytos pagal 

programos planą 

numatytos veiklos. 

Atlikus apklausą, gautų 

duomenų analizė ir pateikimas 

gimnazijos bendruomenei. 

Programos pristatymas tėvų 

susirinkime.  



Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Mokytojų dalyvavimas 

programos mokymuose. 

Mokyklos darbuotojų grupių 

susitikimai. Konsultavimasis su 

programos vykdytojais, 

kylančių sunkumų 

analizavimas. 

 

9.3.Sutelkti gimnazijos 

mokytojus interaktyviųjų 

mokymo metodų įvairesniam ir 

dažnesniam taikymui. 

Įsigyta tinkamos  

mokymo priemonės ir 

mokymo programa 

Mozabook. Įrengta 

interaktyvioji mokymo 

klasė. Organizuoti dveji 

mokymai įvairių dalykų 

mokytojams. 

Organizuojamos 

interaktyvios pamokos. 

 

I pusmetį ne mažiau po 2 

įvairių dalykų pamokas 

kasdien, vykdomas 

interaktyviojoje klasėje. II 

pusmetį – ne mažiau 4. 

9.4. Sutelkti mokytojų ir 

mokinių darbo grupes 

sėkmingam  Švietimo mainų 

paramos fondo finansuojamų 

Eramus + ir Nordplus projektų 

realizavimui. 

Įvykdytos pagal projektų 

planą numatytos veiklos. 

Didinamas mokinių 

susidomėjimas gamtos 

mokslais, skatinama įgytas 

mokslines žinias taikyti 

praktiškai. Mokiniai realiai ir 

praktiškai   gali stebėti įvairius 

biologinius, cheminius 

procesus, vykstančius mūsų 

aplinkoje, vykdo tyrimus, daro 

išvadas. Tikėtini geresni 

akademiniai mokinių 

pasiekimai. Mokinių ir 

mokytojų projektinis 

susitikimas gegužės mėnesį 

Rumunijoje, rugsėjo – 

Ispanijoje. 

Mokinių emocinio ugdymo 

stiprinimas per dramą.  

Netradicinės patyriminės 

veiklos moko bendrauti, 

stiprina mokinių savivertę, 

kelia mokymosi motyvaciją. 

Gegužės mėnesį projektinis 

susitikimas Latvijoje, gruodžio 

mėnesį – mūsų gimnazijoje. 

 

 



10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

 

10.1. Finansinių išteklių trūkumas. 

10.2.Nepakankami darbo laiko ištekliai dėl nenumatytų papildomų darbų. 

10.3. Vykdomų Švietimo mainų paramos fondo projektų partnerių veiklos užduočių plano 

nesilaikymas. 

 

 

______________________                 __________                    _________________         __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)     (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 


